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تعارض و مذاکره
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رفتار سازمانی مبانی
رفتار و بهره وری سازمانی با نگرش بومی 

استاد
مانی شجاعی
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تعریف تعارض

ف هایی اصطالح تعارض  تعریف متعددی شده است، تعارض باید توسط طربرای *

.شوندباشند، احساس که درگیر آن می

.گردداین موضوع کامال به استنباط طرفین بر می*
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تعریف تعارض

انع، و مخالفت، تضاد، سد یا م: مشترك همه تعاریف واژه تعارض عبارتند ازوجوه *

ست منابع محدود ا)دیگر وجود دو یا چند گروه که دارای تضاد هدف یا منابع باشند

(و کمیاب بودنش سدی بر سر راه رفتار قرار می دهد
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تعارض

کس اگر هیچ. یا عدم وجود تعارض به نوع پنداشت و ادراك ما بستگی داردوجود *

ت در این صورت در این مورد اتفاق نظر اس. از وجود تعارض اطالعی نداشته باشد

.ای به نام تعارض وجود نداردکه پدیده
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:سير تكاملي اندیشه تعارض

:دیدگاه درباره تعارض وجود داردسه *

.تعاملیدیدگاه .3انسانی روابط دیدگاه .2دیدگاه سنتی .1

:ديدگاه سنتي*

کشی، بر بد بودن تعارض است، زیرا بار منفی دارد و مترادف واژه هایی چون سرفرض 

خریب طبق این تعریف تعارض زیانبار و موجب ت. تمرد، تخریب و بی منطقی است

.  گروه است و باید از آن اجتناب کرد
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:دیدگاه تعامل

ه دهند که یك گروگروه به این علت پدیده تعارض را مورد تایید قرار میاین *

تی و از هماهنگ، آرام و بی دغدغه مستعد بازگشت به فطرت انسانی و تنبلی، سس

اکنش دست دادن احساس است و در برابر پدیده های تغییر، تحول و نوآوری بدون و

.  به نظر آنها وجود حفظ سطحی از تعارض ضرروری است. می گردد
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:تعارض سازنده و مخرب

ود می سازنده ، تعارضی که هدف گروه را تقویت می کند و عملكرد آن را بهبتعارض *

ه وج. تعارض ویرانگر، تعارضهایی که مانع از عملكرد خوب گروه می شود. بخشد

یا در )ممكن است یك تعارض برای دو گروه. تمایز این دو به روشنی مشخص نیست

انا مالك یا شاخص اصلی هم. اثرات مختلفی به بار آورد( یك گروه در زمان دیگری

شخص نه بر یك)واژه سازندگی با توجه به اثری که بر گروه دارد. عملكرد گروه است

.تعریف می شود( خاص
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كرد را در مكتب تعامل، تعارضی که هدف گروه را تایید و تقویت می کند و عمل*

Functional. بهبود می بخشد سازنده است

.  تعارضی که مانع عملكرد خود گروه شود تعارض مخرب است*

Dysfunctional 
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حداقل

حداكثر

ايستابي         تفاوت
منفعل در مقابل تغيير
فقدان ايده هاي جديد

مناسب رشد و ترقي
انتقاد كننده از خود

نوآوري و ابتكار
اخالل گر

هرج و مرج
همكاريعدم 

حداكثر

حداقلسطح تعارض حداقلحداكثر

A

B

C

موقعيت سطح تعارض نوع تعارض ويژگي هاي داخلي واحد نتيجه عملكرد واحد

حداقل يا هيچ

بهينه

حداكثر

غيركاركردي

غيركاركردي

كاركردي

حداقل

ني
زما

سا
ي 

خش
ثرب

ا

B CA
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باورهاواكنش ها
دیدگاه نظریه پردازان کالسیك مدیریت

تعارض باید فوراً متوقف گردد
باید تمامی زمینه های بروز تعارض از بین برود

تعارض ضرورتی ندارد
تعارض باعث ترس و هراس می شود

تعارض مضر است
تعارض یك عیب فردی محسوب می شود

دیدگاه روابط انسانی
د باید فوراً برای حل تعارض یا از بین بردن آن وار

عمل شد
تعارض بطور مكرر در سازمان رخ می دهد 

تعارض پیدیده ای مورد انتظار است
تتعارض می تواند مثبت باشد ولی عمدتاً مضر اس

دیدگاه تعامل گرایان
بت مدیریت تعارض برای بیشینه سازی جنبه های مث

تعارض
ی مدیریت تعارض برای کمینه سازی  جنبه های منف

تعارض

تعارض در سازمان غیر قابل اجتناب است
تعارض برای سالمتی سازمان ضروری است
نمی توان گفت تعارض ذاتاً خوب یا بد است
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رقابت برای
منابع کمیاب

تعارض درك شده 
(آگاهی از تعارض)

تعارض محسوس تعارض آشكار نتایج
تعارض

عقب نشاندن برای استقالل
و خودمختاری

تعارض 
پنهان

تباین اهداف
واحدهای فرعی

(احساس خصومت)
نشان دادن 

عصبانیت
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:  فرایند تعارض
رفتار، -3بروز تعارض، -2مخالفتهای بالقوه، -1تعارض از چهار مرحله تشكیل شده 

.نتایج-4

:بالقوههای مخالفت

ن نخستین مرحله وجود شرایطی است که زمینه ایجاد تعارض را فراهم می آورد ای

این شرایط نباید الزاما به تعارض منجر گردد ولی وجود آنها برای تعارض الزم است

.یارتباطات، ساختار، متغیرهای شخص: شرایط به سه گروه عمده تقیم می شوند
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:ارتباطات

اختالف )رنشان می دهد که مشكالت موجود در تعبیر و تفسیر گفتاتحقیقات *

صدا ، مبادله اطالعات نارسا، وجود سرو(بودن برداشتهای فردیمتفاوت آموزش، 

در . رددر کانال ارتباطی هریك به صورت سدی بر سر راه ارتباطات قرار می گی

ب صورتی که ارتباطات به مقدار کم یا زیاد برقرار شود در هر دو صورت موج

.تشدید تعارض می گردد
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:ساختار

تخصصی اینجا ساختار در برگیرنده متغیرهای زیر است اندازه و بزرگی گروه، میزاندر *

ه، بودن کارهایی که به اعضا محول می شود، مرز وظایف، سازگاری هدف عضو با گرو

.  گروه ها به هموابستگی سبك رهبری، سیستم پرداخت حقوق و پاداش، میزان 

دن متفاوت بو. ها باعث بروز تعارضندبعضی از شخصیت: شخصیمتغیرهای *

.ارزشی افراد نیز گاهی باعث بروز تعارض هستندسیستم های 
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د، در آن اگر شرایطی که در مرحله اول برشمردیم موجب استیصال گردن: تعارضبروز *

تنها زمانی این . ها فراهم می شودصورت در مرحله دوم زمینه فعال شدن مخالفت

تنها . شرایط به تعارض منجر خواهد شد که چند گروه در معرض پدیده تعارض باشند

طرفین هنگام بروز احساسات است که افراد به صورت عاطفی درگیر مساله می شوند و

.نوعی اضطراب، تنش، دشمنی، استیصال را تجربه می کنند
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گر شود اگر یك عضو گروه به کاری مشغول شود که موجب استیصال عضو دی: رفتار*

ا در مرحله و یا مانع از این شود که طرف دیگر به منافع بیشتری برسد در این صورت م

ارض آشكار شدن تع. در چنین مقطعی است که تعارض آشكار می گردد. سوم هستیم

.  همراه با رفتارهای گوناگون است از شكلهای ظریف گرفته تا برخوردهای خشن
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راه حل های حل تعارض 

ها حلراه حل از آشكار شدن تعارض دو طرف در پی حل مسئله برمی آیند این پس *

:ازعبارتند 

(                             ایثار)گذشت.4رقابت                           .1

سازش یا مصالحه.5همكاری                       .2

اجتناب.3
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راه حل های حل تعارض 
زاید بدون اگر یك نفر درصدد تامین هدفهای خود برآید یا بخواهد بر منافع خود بیف: رقابت.1

.توجه به طرف مقابل، او در حال رقابت است

ن اگر گروهای معارض بكوشند تا خواسته های گروه مقابل را تامین کنند در ای: همكاری.2

.صورت شاهد همكاری هستیم

ممكن است یك نفر متوجه شود که تعارض وجود دارد ولی واکنش وی کنار : اجتناب.3

.کشیدن یا سرکوب تعارض باشد شاهد عمل اجتناب هستیم 



www.mshojaie.com 21

راه حل های حل تعارض 

ر را هنگامی رخ می دهد که یك طرف درصدد برمی آید تا طرف دیگ(: ایثار)گذشت.4

.  تسكین دهد و منافع دیگری را بر منافع خود ترجیح می دهد

تاه آمدن اگر دو طرف اختالف داشته باشند اما یكی مجبور به کو:سازش یا مصالحه.5

.باشد یا مقداری از  عاقبت کار را بپذیرد می گوییم سازش انجام شده
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(به قصد و نيت فردباتوجه )تعارضشيوه های حل 

همكاري

عدم همكاريهمكاري

دن
 بو

عي
مد

عا
 اد

بي

اجتنابگذشت

رقابت

مصالحه
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نتایج

ابد، موجب اگر کیفیت تصمیمات بهبود ی. می تواند ویرانگر و یا سازنده باشدنتیجه *

زنده است ابتكار و نوآوری شود مایه کنجكاوی و عالقه اعضا به یكدیگر شود تعارض سا

و در صورتی که اعضا را به درگیری بكشاند گروه را از اهداف خود دور کند تعارض

.ویرانگر خواهد بود


